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Fernando Pimentel na mira da Polícia
Federal que apreendeu dólar, euro e
libras em seu apartamento

Sob investigação 
de “Caixa 2” em sua 
campanha, a Polícia 
federal apreendeu na 
manhã desta segun-
da-feira (12), na casa 
do ex-governador Fer-
nando Pimentel (PT), 
dólares, libras esterli-
nas e euros, além de 
documentos e mídias. 
Os valores apreendi-
dos ainda não foram 
d i v u l g a d o s ,  m a s 
podem ultrapassar a 
R$ 60 mil em moedas 
estrangeiras, segundo 
o delegado. 

A operação Mono-
grama, assim batizada 
pela polícia, é um des-
dobramento da opera-
ção Acrônimo de 2015. 

Segundo o delega-
do Marinho Rezende, 
esta ação tem por obje-
t i v o  c o m p r o v a r  o 
envolvimento do ex-
g o v e r n a d o r  c o m 
empresas de consulto-

dele para favorecer a 
O A S .  E l a  e s t a r i a 
devolvendo em rela-
ção a um benefício 
que recebeu”, o dele-
gado Renato Matsen.

Caso seja condena-
do, Pimentel poderá 
pegar cinco anos de 
prisão no primeiro pro-
cesso (Acrônimo) e de 
3 a 10 anos pela ope-
ração Monograma. A 
demora nas investiga-
ções foi, segundo o 
delegado, porque o 
processo só foi para a 
1ª Instância em junho 
deste ano.

Segundo o advoga-
d o  d e  d e f e s a  d e 
Pimentel, “todos os 
valores recolhidos no 
a p a r t a m e n t o  d e 
Pimentel, foram decla-
rados no imposto de 
renda, e que compro-
vam a origem e res-
pectiva regularidade 
fiscal”.

r ia que receberam 
mais de R$ 3 milhões 
da empreiteira OAS. 
Para o delegado, há 
fortes indícios de que o 
ex-governador era 
s ó c i o  o c u l t o  c o m 
poder de mando nas 
empresas. 

Fernando Pimentel 
foi colocado como real 
destinatário do dinhei-
ro mediante a delação 
premiada de Benedito 
Rodrigues da Silva, o 
Bené. Segundo Bené, 
o dinheiro foi pago por 
se rv i ços  que  não 
f o r a m  p r e s t a d o s . 
Segundo a polícia, 
tudo indica que esse 
dinheiro foi para a cam-
panha eleitoral, quan-
do Pimentel foi candi-
dato ao governo de 
Minas em 2014.

“Não se exclui a 
hipótese de esses 
pagamentos serem 
em função da gestão 

Fernando Pimentel do PT

Romeu Zema não irá apoiar Alexandre
Kalil para reeleição à Prefeitura de BH

Por questões parti-
dárias, Romeu Zema 
não irá apoiar  a reelei-
ção de Alexandre Kalil 
à Prefeitura de belo 
Horizonte. Zema elogi-
ou o trabalho do atual 
prefeito, mas revelou 
que o Partido Novo irá 
lançar candidato pró-
prio nas próximas elei-
ções municipais. 

«Provavelmente, 
iremos lançar um can-
didato à Prefeitura de 
BH. Ainda não está 
definido. Alexandre 
Kalil tem feito um bom 

trabalho à frente da 
Prefeitura, mas por 
questão partidária, eu 
terei que apoiar o nos-
so candidato. 

Romeu Zema, é a 
favor de candidatura 
própria, mas que o 
nome ainda não está 
definido para Belo Hori-
zonte. 

A Prefeitura de belo 
horizonte é uma das 
mais concorridas e 
deverá ter candidato 
do PT, PSDB, PSL e 
Cidadania. 

“Pra mim vai ser 

uma experiência inédi-
ta, eu nunca tive que 
apoiar para o próprio 
partido, o partido nun-
ca teve ninguém no 
executivo apoiando 
alguma eleição. E 
vamos estar definindo 
como esse processo 
vai ser conduzido”, dis-
se Zema.

Segundo o Instituto 
Paraná, Alexandre 
Kalil esta à frente na 
preferência dos eleito-
res Belo Horizontinos 
para 2020, com 40% 
da preferência.
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Se eu fosse do MST estaria no Supremo
A i n d i c a ç ã o  d e 

Augusto Aras para o 
lugar de Raquel Dod-
ge na Procuradoria-
Geral da República  
pode ser uma ameaça 
à Operação Lava-
Jato. 

Em suas declara-
ções no passado, o 
subprocurador-geral, 
seu nome foi associa-
do como  esquerdista. 

A r a s  d e u  u m a 
e n t r e v i s t a  n e s t e 
domingo (11), à Folha 
de São Paulo, onde cri-
ticou o julgamento do 
STF que criminalizou 
homofobia, chamou 
de inaceitável a "ideo-
log ia  de  gênero" . 
Augusto Aras defen-
deu o pacote anticrime 
do ministro da Justiça 
Sérgio Moro. 

"Essa política de 
medo tem consequên-
cias desastrosas, que 
é o crescimento de 
toda uma doutrina de 
direita, uma direita radi-
cal", disse Aras, tem-
pos atrás.

Perguntado se hoje 
e le enquadrar ia  o 
governo Bolsonaro na 
"direita radical" que cri-
ticou em 2016, Aras 
respondeu que não.

“Não enquadro por 
uma razão simples: 
uma coisa é se fazer 
um trabalho ideológico 
de radicalização, outra 
coisa é se fazer um tra-
balho, ainda que seja 
partidário, de defesa 
da segurança pública 
e da segurança nacio-
nal. Entendo que o pre-
s idente Bolsonaro 
vem buscando a segu-
rança pública e segu-
rança nacional como 
valor essencial”, afir-
mou Aras.

“Uma coisa é uma 
doutrina, como a pasta 
na Hungria (com Viktor 
Orbán), por exemplo, 
essa política da lei e da 
ordem que está em cur-
so em vários lugares 
no mundo tende ao 
radicalismo. Não se tra-
ta de um fenômeno bra-
sileiro, se trata de uma 
doutrina que foi expos-
ta naquele ambiente 
(em 2016) de pergun-
tas acerca de diversos 
pontos”. 

“Editaram também 
u m  d i s c u r s o  m e u 
numa audiência públi-
ca, no ano de 2018, 
versando sobre a cri-
minalização dos movi-
mentos sociais. Pinça-

ram o nome do MST, 
como se eu fosse um 
defensor do MST. Cer-
tamente se eu fosse 
do MST eu estaria sen-
tado no Supremo Tri-
bunal Federal, não 
estaria me rebalando 
contra um estado de 
coisas que emerge 
exatamente do perío-
do em que o MST este-
ve criando situações 
de desconforto para 
os proprietários rura-
is”, afirmou Aras.

“Se representantes 
ou adeptos desses 
movimentos cometem 
crimes, atentam con-
tra o patrimônio priva-
do de qualquer pes-
soa, essas pessoas 
devem ser punidas 
civil e criminalmente. 
Podem até, no plano 
das invasões, serem 
repelidas pela legítima 
defesa da proprieda-
de, que é uma exclu-
dente de criminalidade 
e pode eximir, no caso 
de morte, aquele que 
defende sua proprie-
dade de eventual inva-
são e de qualquer 
cometimento de cri-
m e ” ,  a c r e s c e n t a 
Augusto Aras.

OMS emite relatório confirmando que o
sarampo triplicou em todo o mundo

A Organização Mun-
dial de Saúde divulgou 
no início deste mês um 
relatório informando 
que  o  número  de 
casos de sarampo tri-
plicaram em todo o 
mundo. 

A doença vem cres-
cendo a partir de 2016. 
Mandagascar, Ucrânia 
e Congo são os países 
com maior incidência 
da doença. 

A OMS adverte para 
a vacinação em duas 
doses para que o 
sarampo seja total-
mente evitável. Para 
que se tenha seguran-
ça total, a taxa de vaci-
nação deve chegar a 
95% em todo o país. 

No Brasil, já são 
907 casos confirma-
dos pelo ministério da 
saúde, entre os meses 
de maio e agosto, e 
estão concentrados 
nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro 
e Bahia.

Em 2017, o saram-
po foi responsável por 
110 mil mortes em 
todo o mundo, dados 
divulgados pela OMS.

Em 2019, os casos 
já ultrapassam a 300% 
somente nos primeiros 
três meses em compa-
ração com 2018.

O Brasil estava livre 
da doença,  desde 
2000. Quando não era 
r e g i s t r a d o  c a s o s 
autóctones (adquiri-
dos dentro do país).

O sarampo é uma 
doença de fácil contá-
gio, provocada por um 
virús, com transmis-
são similar à gripe. De 
pessoa para pessoa, 
ela pode ser transmiti-
da por meio de tosse e 
de secreções.

Seus sintomas são: 
irritação nos olhos, cor-
rimento no nariz, man-
chas brancas na parte 
interna da bochecha, 
tosse persistente e 
manchas vermelhas 
na pele, além de infec-
ções no ouvido. 
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Aécio Neves fora do PSDB. 
Processo começará tramitar 
em 10 dias

O Conselho de Éti-
ca do PSDB irá anali-
sar o pedido de expul-
são do deputado fede-
ral Aécio Neves, apre-
sentado pelo diretório 
paulista. 

Segundo Bruno Ara-
újo (PE) que participou 
de um evento em Belo 
Horizonte ao lado do 
d e p u t a d o  A é c i o 
Neves, garantiu que o 
Conselho de Ética terá 
autonomia para avali-
ar o pedido de expul-
são do colega de parti-
do.

Há uma grande 
pressão dos tucanos 
paulistas pedindo a 
saída de Aécio Neves. 
Chegou-se, até mes-
mo, a dizer: "ou eu ou 
Aécio". Palavras do 
prefeito de São Paulo 
Bruno Covas. 

César Colagno irá 
presidir o grupo de éti-
ca, e serão considera-
das todas as garantias 
e direitos de defesa e 
de prazos. 

O presidente nacio-
nal do PSDB (Bruno 
A r a ú j o )  n ã o  f e z 
comentários sobre o 
caso e evitou polêmi-
cas sobre as divergên-
cias.

Será muito difícil a 

permanência do depu-
tado federal mineiro no 
partido, mas política é 
política. Diante das 
direções em que os 
tucanos estão toman-
do para o futuro do 
PSDB, tudo indica que 
Aécio Neves deverá 
deixar o partido em 
poucos d ias ,  bem 
como, Beto Richa, que 
também deve  se r 
expulso do partido. 
Aécio Neves foi um 
dos responsáveis pela 
caída dos tucanos em 
todo território nacio-
nal. 

Aécio e Beto Richa, 
conseguiram manchar 
a bandeira tucana. 
Como o PSDB tem a 
intenção de ter um can-
didato próprio à presi-
dência em 2022, e 
tudo indica que este 
nome poderá ser o do 
atual governador do 
estado de São Paulo 
João Doria que tem dis-
cursos de candidato e 
fala abertamente em 
seu nome para 2022. 
João Doria aproveita 
todas às chances em 
que aparece na TV,  
Redes Sociais, Rádio, 
sendo ele um grande 
oportunista. Até lá tem 
muita água para rolar.

Bolsonaro diz que vai por 
fim aos radares móveis

A Polícia Rodoviária 
Federal está sob o 
comando do Ministério 
da Justiça e, segundo 
o presidente Jair Bol-
sonaro, é só determi-
nar à PRF que não use 
mais os radares móve-
is.

“A partir da semana 
que vem, não teremos 
mais radares móveis 
no Brasil”, disse Jair 
Bolsonaro. O presi-
dente fez essa decla-
ração em um evento 
de liberação de 47 km  
de estrada e de dupli-
cação da Rodovia 
BR116, no Rio Grande 
do Sul.

“O radar é decisão 
minha, Presidente da 
República. É só deter-
minar a PRF que não 
use mais e ponto final. 
Se alguém me provar 
que esse trabalho é 
bom, eu posso voltar 
atrás, mas todas as 
informações que eu 

tenho, inclusive dos 
caminhoneiros que 
botam na conta final 
do que você vai com-
prar no mercado o pre-
ço do trajeto que ele 
faz para entregar a 
mercadoria, abusaram 
do sistema eletrônico 
de controle de veloci-
dade no Brasil, virou 
caça-níquel”, disse Bol-
sonaro.

Em abril, o Ministé-
rio da Infraestrutura 
suspendeu a instala-
ção de aparelhos que 
monitorariam 8 mil fai-
xas em rodovias fede-
rais, após a negativa 
dada pelo presidente. 
Mas no último dia 30, o 
governo confirmou o 
acordo com o Ministé-
rio Público Federal, se 
comprometendo a ins-
talar 1.140 novos rada-
res em rodovias fede-
rais não concedidas à 
iniciativa privada.

Cláudia Rodrigues voltará
aos palcos após seis anos

Cláudia Rodrigues 
é considerada uma 
das grandes comedi-
antes do Brasil e já tra-
balhou com feras do 
humor como Chico Aní-
sio e Lúcio Mauro. Dei-
xou a carreira de lado 
para tratar de uma 
esclerose múltipla que 
há 19 anos vem lutan-
do contra ela.  Neste, 
meio tempo, Cláudia 
fez palestras sobre o 
seu tratamento e nesta 
segunda-feira (12), ela 
(a grande Ofélia), fez 
questão de dar a gran-
de notícia para todo o 
Brasil. “Estarei de vol-
ta aos palcos no 3 Bra-
zilian Comedy Club à 
partir do dia 19 de 

agosto, que terá Ner-
son da Capitinga, Dio-
go Portugal, Iza Rodri-
gues e participação 
e s p e c i a l  d e  J o s é 
Roberto Marques, pre-
sidente do IBC – Insti-
tuto Brasileiro de Coa-
ching.

Cláudia é tão requi-
sitada e considerada 
pelo público brasileiro 
que os ingressos da 
estreia já estão esgo-
tados, com setores 
que variam de R$ 
2.640,00 a R$ 220,00 
e R$ 170,00 individual. 

Com a volta de Cláu-
dia Rodrigues, com 
certeza, o Brasil irá sor-
rir com gosto. 

CPMF de volta, nem pensar!
O deputado Federal 

e Presidente da Câma-
ra dos deputados, 
Rodrigo maia, disse 
que não irá retornar 
com a CPMF (Contri-
bu i ção  Prov i só r ia 
sobre Movimentação 
Financeira), de forma 
nenhuma. 

“A única certeza 
que eu tenho é que 
nós não vamos retor-
nar a CPMF na Câma-
ra em hipótese nenhu-
ma”. 

Extinta em 2007, foi 
cogitada por outros 
presidentes, inclusive, 
por Dilma Rousseff, 
para que o imposto 
cobrir parte dos rom-
bos do governo, em 
2016.

Jair Bolsonaro che-
gou a cogitar a volta da 
CPMF, mas no dia (9), 
sexta-feira, negou a 
volta da contribuição. 
Mas, Paulo Guedes, 
Ministro da Economia, 
pensa diferente.
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Será o perfil do técnico que o Cruzeiro 
precisa para deslanchar é Rogério Ceni?

Acostumado a gran-
des conquistas, o Cru-
zeiro vem passando 
por uma fase de declí-
nio. Vendeu vários 
jogadores de ponta 
como:  Arrascaeta, 
Lucas Romero, Raniel 
e  a i nda  t eve  que 
devolver Lucas Silva 
para a Europa.  

Atualmente, time é 
escalado com defi-
ciências em várias 
posições do campo. A 
lateral esquerda deixa 
a desejar, o centroa-
vante, não é o centroa-
vante que dever ia 
estar em campo. O 
meio de campo não 
corresponde ao fute-
bol que é o futebol do 
Cruzeiro. A falta de um 
grande armador é sen-
tida desde a chegada 
de Mano Menezes, 
que tentou suprir essa 
falha com outros atle-

tas. 
Mano se foi, mas os 

jogadores são os mes-
mos! Jogar contra o 
Havaí, um time de 
segunda divisão que 
está na última coloca-
ção do brasileiro, e 
levar o maior sufoco, 
empatando o jogo nos 
acréscimos, é muito 
para o coração de qual-
quer cruzeirense. 

Há três anos, Rogé-
rio Ceni teve que dei-
xar o São Paulo, como 
técnico, por falta de 
resultados e foi parar 
no Fortaleza. Foi cam-
peão estadual,  da 
Copa do Nordeste e 
levou o Fortaleza a pri-
meira divisão do Cam-
peonato Brasileiro. 
Ser técnico do Fortale-
za é uma coisa, ser téc-
nico do Cruzeiro é 
outra coisa. Dorival 
Júnior, apesar de tam-

bém não ser grande 
coisa, pois já esteve 
na Toca duas vezes, 
seria colocar a expe-
riência em primeiro 
lugar. Não desfazendo 
do grande Rogério 
Ceni que foi um gran-
de atleta e, com certe-
za, irá chegar a ser um 
grande técnico, mas, 
ainda é cedo. Tomara 
que eu esteja engana-
do, e que ele faça um 
excelente trabalho na 
Toca da Raposa. O pri-
meiro desafio vem no 
começo de setembro, 
quando o Cruzeiro pre-
cisa reverter o placar 
do Mineirão contra o 
Internacional/RS, em 
Porto Alegre, pela 
semifinal da Copa do 
Brasil.

Vamos lá Cabulo-
so.....!

            João Bosco

O Brasil vai mal na economia, na política, 
na educação e na saúde. Mas, no Pan 
Americano de Lima a equipe brasileira 
deu um show de objetividade e competência

A crise econômica 
que se instalou no Bra-
sil desde 2014 obrigou 
o país a cortar vários 
investimentos, inclusi-
ve, no esporte. Mas a 
equipe brasileira que 
foi a Lima, deixou a cri-
se de lado e não levou 
consigo os problemas 
internos por qual pas-
samos. Foi a maior 
apresentação brasilei-
ra de todos os tempos 
em jogos Pan Ameri-
canos. E poderia ter 
sido melhor, não fosse 
o vexame apresenta-
do pela seleção femi-
nina de vôlei nos dois 
últimos jogos, quando 
perdeu para a Colôm-
bia nas semifinais e 
para a Argentina na dis-
puta da medalha de 
bronze. 

Com 55 medalhas 
de ouro, 45 de prata e 
71 de bronze, o gover-
no brasileiro tem que 
pensar com carinho e 
se perguntar, “cortar 
verbas do esporte é 
correto?”. 

A delegação do Bra-
sil foi bem menor que a 

das últimas quatro edi-
ções da competição, 
mas muito mais efici-
ente, conseguindo um 
recorde com pouca 
d e p e n d ê n c i a  d o s 
esportes coletivos. 

Foram para o Peru, 
485 atletas, com uma 
diferença de mais de 
100 atletas em relação 
à Toronto-2015,  e 
menor ainda se com-
parado ao Pan do Rio 
de Janeiro em 2007, 
quando est ivemos 
com 174 atletas a 
mais.

Não podemos fazer 
comparações entre 
Pan Americano e Olim-
píadas, sem dívida, 
mas temos que enun-
ciar a evolução do 
esporte brasileiro. É 
uma comparação iné-
dita, mas o Brasil pre-
cisou de menos de dez 
a t le tas  para  cada 
medalha de ouro con-
quistada. 

Esporte como atle-
tismo, natação, hipis-
mo, judô, vela, taek-
wondo, triatlo, ginásti-
ca artística, slalom e o 

badminton, com Ygor 
Coelho no seu primei-
ro ouro, mostraram 
uma evolução muito 
grande. Há uma gran-
de expectativa positiva 
da participação brasi-
leira nos jogos olímpi-
cos de Tókio. 

O destaque negati-
vo ficou para os espor-
tes coletivos. Com 
exceção do basquete 
feminino que conquis-
tou o ouro depois de 
28 anos. Mas, o vôlei 
de praia, e o vôlei femi-
nino deixaram a dese-
jar. Não houve partici-
pação brasileira no 
futebol, basquete mas-
culino, no beisebol e 
no hóquei sobre gra-
ma.

Parabéns aos atle-
tas brasileiros que se 
desdobram com muita 
dificuldade para atingir 
seus objetivos. Muitos 
deles passam por mui-
tas dificuldades finan-
ceiras, mas levam o 
esporte a sério e a 
recompensa tarda, 
mais não falha.

             João Bosco

Quer um desses original? vai lá!

Center Shoes Calçados
Rua Alves e Silva, 99 - Centro - Varginha
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Prefeitura parabeniza dois atletas 
varginhenses medalhistas nos 
Jogos Pan Americanos de Lima

A Prefeitura de Var-
g i n h a  p a r a b e n i z a 
Anderson Souza meda-
lhada de prata no 
ciclismo BMX e a arma-
dora esquerda Jaque-
line Anastácio, meda-
lha de ouro pela Sele-
ção Brasileira de han-
debol feminino nos 
J o g o s  P a n -
Americanos disputa-
dos  em Lima – Peru 
2019. 

Anderson Souza 
conquistou a medalha 
de prata para o Brasil 
na modalidade race, 
na última sexta-feira, 
ao terminar o percurso 
c o m  o  t e m p o  d e 
32.493. Ele começou a 
treinar na pista de Bici-
cross "Dereck Silva 
Reis", no alto do bairro 
Campos Elíseos em 
Varginha e atualmente 
mora nos Estados Uni-
dos.

Já Jaque Anastácio 
começou a treinar han-
debol na Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer da Prefeitura – 
SEMEL e hoje atua na 
equipe romena do 
Magura Cisnadie. A 
atleta varginhense che-
ga a sua oitava liga dis-
tinta na Europa. Come-

çou pela húngara, pas-
sou por Noruega, Rús-
sia e Dinamarca, pos-
teriormente pela Ale-
manha, Turquia e após 
a última temporada  
em Israel,hoje joga na 
Romênia.

A seleção de Han-
debol feminino do Bra-
sil conquistou o sexto 
ouro seguido em Pan-
Americanos e garantiu 
vaga na Olimpíada de 
Tóquio-2020, ao ven-
c e r  a  s e l e ç ã o  d a 
Argentina.

A iniciativa de para-
benizar os atletas é do 
prefeito em exercício, 
Vérdi Lúcio Melo. “A 
SEMEL investe inces-
santemente no espor-
te e inclusive nas cate-
gorias de base que é 
um celeiro de revela-
ções de talentos que 
chegam a brilhar inter-
nacionalmente como o 
Anderson e a Jaque; 
i s s o  n o t a m o s  e m 
outros esportes tam-
bém como por exem-
plo, o judô, a natação e 
tantos outros; para nós 
o reconhecimento é 
que a nossa oferta de 
formação e de treinos 
foi, é e será um investi-
mento corretíssimo 

somado e esses talen-
tos próprios de cada 
atleta que tem oportu-
nidade de se transferir 
para grandes equipes 
e jogar em alto nível“, 
declarou Vérdi.

Pan
O Pan de Lima reu-

niu cerca de 6.580 atle-
tas de 41 países das 
Amér icas.  Dos 39 
esportes, 22 valeram 
como classificação 
para os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, em 
2020. No total, o Brasil 
teve 485 atletas em 
ação na capital do 
Peru. 

A delegação brasi-
leira conquistou, no 
Pan de Lima, 55 ouros, 
45 pratas e 71 bronzes 
alcançando assim os 
três maiores objetivos:

- quebrou o recorde 
de medalhas de ouro 
(55, três a mais que no 
Pan de 2007, no Rio de 
Janeiro);

- foi ao pódio como 
jamais tinha subido 
(171, 14 vezes a mais 
que a marca anterior);

- e encerrou o even-
to em segundo no qua-
dro geral, atrás apenas 
dos Estados Unidos, 
repetindo o ocorrido 
em 1963, no Pan de 
São Paulo. 

O uruguaio que está fazendo a diferença

Ele chegou ao Bra-
sil trazido pelo Cruzei-
ro/MG e, deixando o 
time celeste na mão, 
foi para o Flamengo. 
De Arrascaeta um cra-
que uruguaio que está 
fazendo a diferença no 
time da Gávea. 

Ele sabe armar, 
desarmar, dar assis-
tências e acima de 
tudo, fazer gols. É tudo 
que qualquer time bra-
sileiro quer no seu plan-
tel. Hoje, Arrascaeta 
tem a média mais alta 
de assistências do 
Campeonato Brasilei-
ro.  E por outro lado, 
transforma Gabriel Bar-

bosa o artilheiro da 
competição. O uru-
guaio já fez cinco 
a s s i s t ê n c i a s  q u e 
resultaram em gols e, 
vale lembrar que ele 
ficou na reserva em 
vários jogos do rubro-
n e g r o ,  e n t r a n d o 
durante as partidas. 

Será que o uruguaio 
ficará no Brasil em 
2020? Mesmo com 
uma multa alta para 
deixar o Flamengo, 
com este futebol, tem 
muito time europeu de 
olho neste craque.

O Flamengo é o 
time brasileiro que 
mais investiu este ano. 

Está em terceiro na 
tabela do Brasileirão, 
até o final da 14ª roda-
da com 27 pontos, e 
são oito vitórias, três 
empates e três derro-
tas. É time artilheiro do 
campeonato com 28 
gols. Entre os seis mai-
ores artilheiros da com-
petição, o Flamengo 
tem Gabriel Barbosa 
com nove gols e Bruno 
Henrique com seis 
gols. 

O Campeonato bra-
sileiro é o maior do 
mundo e também o 
mais competitivo, até a 
38ª rodada tem muita 
água pra rolar...

Sonhar é possível.......

“Sonhar é possível 
e  r e a l i z a r  t a m-
bém....um dia sonhei 
com meu primo jogar 
no São Paulo e no Bar-
celona. Hoje estou rea-
lizando a parte que fal-
tava desse sonho!” 
p o s t o u  D a n i e l  n o 

Instagram.
Esta não é a mais 

cara contratação de 
um time brasileiro em 
2019, mas, com certe-
za, é uma das mais 
acertadas. 

Daniel Alves teve 
proposta do Manches-
ter City da Inglaterra, 
mas preferiu vir para o 
São Paulo visando a 

Copa do Mundo 2022. 
São 40 taças con-

quistadas: 23 pelo Bar-
celona, 5 pelo PSG, 5 
pelo Sevilha, 4 pela 
Seleção Brasileira, 2 
pela Juventus e um 
pelo Bahia, onde foi 
revelado.

O maior lateral do 
mundo está de volta 
ao Brasil...
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Caros Leitores;
Do Império ao Deli-

to é um livro atual e 
real das situações polí-
ticas e econômicas do 
Brasil, é para quem 
ama o nosso país e 
tem a esperança de 
que um dia estaremos 
v i v e n d o  e m  u m a 
nação imune à corrup-
ção e dos conchavos 
políticos que assolam  
este grande Brasil  

colocando a nação em 
segundo plano. Que o 
nosso país seja gover-
nado por pessoas que 
vislumbrem uma gran-
de nação em um futuro 
muito próximo. 

Revelo nesta obra, 
que o nome já diz “Do 
Império ao Delito”, pas-
sagens de todos os 
presidentes do Brasil, 
ou positivamente, ou 
negativamente, mas 
dentro da realidade 
dos fatos e não contor-
nando situações para 
que a juventude, o 
estudante, o eleitor e o 
leitor, não venham 
cometer os mesmos 
erros do passado, colo-
cando no poder irres-
ponsáveis que deixa-

ram à míngua, o seu 
próprio povo. 

“Do Império ao Deli-
to” é um livro de quem 
ama o Brasi l  para 
quem ama o Brasil.  

De leitura fácil e 
objetiva, espero ter 
chegado ao objetivo, 
não podemos mais 
errar. O momento polí-
tico econômico brasi-
leiro não permite mais 
erros. O povo brasilei-
ro não pode mais errar.

Convido a todos a 
part iciparem deste 
momento, e que tenho 
a certeza de estar con-
tribuindo para termos 
um país melhor para 
nós, nossos filhos e 
nossos netos.  Um 
abraço a todos, até lá!
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